
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtena-
renzaken.

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister
van Onderwijs en Ambtenarenzaken.

(Gecoördineerd antwoord : Bulletin van Vragen en
Antwoorden nr. 10 van 19 maart 1999, blz. 1298  –
red.)

Vraag nr. 127
van 17 februari 1999
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Afvalwaterheffing  –  Vermindering voor minderva-
liden

Volgens de wetgeving krijgen mindervaliden een
vrijstelling of vermindering tot betaling van milieu-
belasting. Mentaal gehandicapten met het statuut
van verlengde minderjarigheid krijgen die vrijstel-
ling of vermindering niet : minderjarigen kunnen
niet worden gefactureerd.

In het verleden werd deze regel vaak omzeild door
op de factuur enkel de familienaam van de minder-
valide met dit statuut te vermelden. Nu maakt een
richtlijn van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) hieraan een einde. Meer nog, door het ver-
melden van voornaam en familienaam op de fac-
tuur voor het verkrijgen van een vrijstelling of ver-
mindering van milieubelasting worden mentaal ge-
handicapten gediscrimineerd ten opzichte van an-
dere gehandicapten die deze vrijstelling wel krij-
gen.

Is de minister op de hoogte van dit probleem ?

Heeft hij maatregelen genomen om dit probleem
op te lossen en zo ja, welke ?

Antwoord

Volgens de wet van 26 maart 1971, zoals gewijzigd
bij decreet van 20 december 1996 houdende bepa-
lingen tot begeleiding van de begroting 1997, kun-
nen heffingsplichtigen die de inkomensvervangen-
de tegemoetkoming voor gehandicapten genieten,
toegekend door het ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu, volledige vrijstel-

ling krijgen van de plicht tot betalen van de afval-
waterheffing.

Uit de bovenvermelde decretale bepaling blijkt dus
dat aan twee voorwaarden moet zijn voldaan om
vrijstelling te verkrijgen, namelijk :

– de gehandicapte moet de inkomensvervangende
tegemoetkoming toegekend door het ministerie
van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmi-
lieu genieten ;

– de gehandicapte moet de heffingsplichtige zijn.
Dit wil zeggen dat de drinkwatermaatschappij
moet factureren op zijn/haar naam, omdat vol-
gens de wet van 26 maart 1971 de heffingsplich-
tige diegene is aan wie de drinkwatermaat-
schappij factureerde in het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar.

Deze voorwaarden werden gesteld opdat enkel ge-
zinnen die ten gevolge van het lage inkomen van
het gezinshoofd zich in een financieel moeilijke si-
tuatie bevinden, volledige vrijstelling zouden kun-
nen krijgen. Omdat mentaal gehandicapten met
het statuut van verlengd minderjarige meestal in-
wonend zijn, hangt de financiële situatie van het
gezin niet af van het inkomen van de gehandicapte.

Daar zij geen contract kunnen afsluiten en derhal-
ve de drinkwatermaatschappij het waterverbruik
niet kan factureren aan deze personen, konden
verlengd minderjarigen tot op heden niet worden
vrijgesteld. Daarom werd door de Vlaamse volks-
vertegenwoordigers John Taylor en Leonard Quin-
telier voorgesteld de regelgeving te verfijnen.

Voornoemd ontwerp van amendement ligt nu ter
stemming bij het Vlaams Parlement.

Vraag nr. 129
van 17 februari 1999
van de heer JOS GEYSELS

Beschermde landschappen  –  Vliegbeperkingen

In de gemeente Oud-Turnhout, en ook in de ge-
meente Arendonk, werden landschappen be-
schermd waarbij telkens in de beschermingsbeslui-
ten werd bepaald dat deze gebieden niet met sport-
vliegtuigen mochten worden overvlogen.

Het betreft hier de volgende besluiten :

– ministerieel besluit houdende bescherming als
landschap van toenmalig gemeenschapsminister
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